Referat fra FU møde den 4. maj 2022
Afholdes hos Jette M Bruun.
Fremmødte: Erling Larsen, Elin Juulsgaard, Jette Malthe Bruun, Mathias B Ottendal, Anne Grethe Nørgaard
(Referent)
Afbud: Birthe Fogh, (sekretær), Niels Bach (kasserer), Kasper Petersen
Fraværende: Henning Fogh.

1. Referat godkendt.
2. Orientering om fælles møde med Køreudvalget: Det var et konstruktivt møde, hvor der blev
forventningsafstemt i forhold til samarbejdet og bedre dialog mellem KU og FU. Det blev aftalt, at
nye regler m.m. fremlægges til årets første formandsmøder, hvor der træffes beslutninger.
Efterfølgende kan nye væsentlige ændringer fremlægges i FU mhp. beslutning.
3. Drøftelse af Køresporten. Der er taget nye tilbud hjem fra to udbydere, idet redaktør ikke længere
kan påtage sig opgaven med opsætningen. Med øget udgifter til opsætning bliver det 21.000kr plus
moms i underskud i 2022 for de sidste to blade i år. DKF forventer et årsunderskud på 42.000 kr for
2023ved uændret annoncetegning.
Det aftales med redaktøren, at hun opsætter blad nr. 2.
Det besluttes, at Novograf kontaktes ifht. opsætning af årets sidste to blade med deraf følgende
underskud, som tages i Køresportens formue.
Det besluttes, at der på næste formandsmøde skal indstilles til HB omkring Køresportens fremtid.
På formandsmødet fremlægges regnskab for Køresporten samt pris på virtuelt blad, hvor der kan
spares udgifter til forsendelse. Jette undersøger mulighederne hos Novograf.
4. Orientering om økonomi: udsættes da kasserer ikke deltog.
5. Orientering om medlemstal A og B medlemskaber i DKF: Der er nedgang på 50 medlemmer per år
for A medlemskaber. For B medlemskaber er der fremgang i antal medlemmer. FU vil til
Formandsmødet i efteråret fremlægge flg. forslag: Fra 2023 nedlægges B medlemskaber. Alle
foreninger med 20 eller flere medlemmer er ligeværdige medlemmer i DKF og har stemmeret på
HB og formandsmøder.
FU håber, at det allerede nu kan give anledning til lokale drøftelser allerede nu.
6. Orientering ved småkuske: KU oplyste ved fællesmødet med FU, at de har haft dialog med
Småkuskeforening ifbm. at de nu kan deltage i landsstævner og Forbundsmesterskaber.
7. Kuskeuddannelse: Der er nedsat et udvalg, som skal arbejde med udviklingen af
instruktøruddannelsen. Udvalget består af Anne Fauerskov, Gitte Kragelund, Henrik Høper og Anne
Grethe Nørgaard.
8. Hjemmeside: Referater fra FU: Enighed om, at der lægges referater ud, som er oplysende for alle
foreninger. Drøftes personsager vil de ikke fremgå af referatet.
9. Tømmerkørsel: Sverige har valgt at trække sig ud af samarbejdet, så der bliver ikke mere NM i
tømmerkørsel, pløjning og brugskørsel. Dette orienteres om på HB fra pløjeudvalget.
10. EM i tømmerkørsel i Østrig den 26-27. august 2022: Der er allerede inviteret til EM i pløje- og
tømmerkørsel i 2023. Det besluttes, at det beløb, der var afsat til NM, kan bruges til EM i år. Der
kan gives til 4 spand på lige fod med kuske i mesterskaber i hestevognskørsel.
11. Tilskud til møde for repræsentant i FECTO: Det besluttes, at DKF betaler rejseomkostninger.

12. Folder: er er indhentet tilbud fra to udbydere. Mette redigerer folderen og koordinerer med Elin.
Der trykkes ca. 500 stk, som sendes ud til hver af de ti foreninger. Folderne anvendes til dyrskuer
mm. og lægges op hjemmesiden, hvis hver forening får brug for flere foldere.
13. Hjemmesiden: alle opfordres til at sende rettelser til webmaster.
14. Næste møde: som skypemøde den 14. juni kl 19. Elin indkalder. Forslag til dagsorden sendes til
formand senest 3 dag før mødet.

